
 

Lees verder op de andere zijde 

MEDEDELINGEN DECEMBER 2019 

 

Nieuwe leden 

Welkom aan onze nieuwe leden: Rini Smits en Anke van Rijswijk, Truus Verstegen (Uden), Riet van 
den Akker-van Doremalen, Peter en Tineke Tiebosch-van den Broek. Wilt u ook lid worden?  
De contributie is € 20,00 per jaar. Bel 0412-403639 (Wim Timmers) of kbonistelrode@gmail.com. 

In memoriam 

We betreuren het overlijden van Annie Pittens-Egelmeer (83 jaar), Gerrit van Houting (79 jaar), Riek 

Wijgers-van Venrooij (92 jaar), Cor van Lanen (91 jaar) en Antoon Wijgers (90 jaar). 

21 december: KBO-mis voor onze leden en overleden leden  

Op zaterdag 21 december om 16.00 uur wordt in onze kerk een H. Mis opgedragen voor de leden en 
overleden leden van onze KBO-afdeling. Met name willen we stilstaan bij de 29 leden, die sinds 1 
december 2018 zijn overleden. Naast alle KBO-leden nodigen wij de familieleden van de overledenen 
van harte uit hierbij aanwezig te zijn. De mis wordt opgeluisterd door het seniorenkoor. 

21 december: Extra uitvoering “Niets is pluis in het warenhuis” voor iedereen 

Mocht u niet in de gelegenheid zijn onze kerstviering op 20 december bij te wonen, dan kunt u de 
toneelvoorstelling van “Van Alles Wa” toch zien. De uitvoering wordt herhaald op zaterdag 21 
december om 20.00 uur.  
Entree € 5,00. Kaartverkoop een uur vóór de voorstelling aan de zaal. Voorverkoop bij W im Koenen, 

Tramstraat 7, tel. 611408 en Jan de Vocht, Kantje 12, tel. 611611. 

Incasso contributie 2020 

In de ledenvergadering is de contributie 2020 vastgesteld op € 20,00 voor gewone leden en € 10,00 
voor gastleden. Voor leden die een machtiging hebben gegeven zal incasso plaatsvinden in de week 
van 6 januari. Bij de overige leden zal de contributie contant worden geïnd, tenzij zij het zelf 
overmaken op NL 09 RABO 0137 1093 93 ten name van KBO afdeling Nistelrode.  

DRINGEND: Voorzitter gezocht 

We zijn nog steeds op zoek naar iemand, die de voorzittershamer van Jan 
Heijmans wil overnemen. Jan zal tijdens de jaarvergadering op 10 februari 
aftreden en is niet meer herkiesbaar. Interesse of meer weten? Neem contact op 
met Jan Heijmans, tel. 06-13177065.  

Samen-uit-eten 

In verband met de feestdagen is het maandelijkse etentje van de KBO niet 
op 26 december maar op donderdag 19 december, aanvang 18 uur. Voor 
€ 14,50 per persoon wordt een driegangen diner geserveerd.  Aanmelden 
tot uiterlijk de voorafgaande zondag bij Ans Geurts, tel. 611461.  Ook niet-leden zijn welkom. Het 
daarop volgende etentje is op donderdag 30 januari 2020. 

Helpdesk digitale media 
Onze samenleving wordt steeds digitaler. Het is belangrijk, dat u hierin meegaat. Heeft u uitleg nodig 
bij het omgaan met uw computer, tablet of mobiele telefoon? Of zoekt u hulp bij het werken met e-
mail of internet, het aanvragen van Digid, het indienen van een aanvraag of bij mobiel bankieren? 
Onze vrijwilligers komen aan huis om u de weg te wijzen. Dien uw hulpvraag in per email 

kbonistelrode@gmail.com. Bellen naar Wim Timmers 0412-403639 kan ook. 

mailto:kbonistelrode@gmail.com
mailto:kbonistelrode@gmail.com


Meer informatie op www.kbonistelrode.nl 

We starten met een digitale nieuwsbrief 

KBO Nistelrode gaat met de tijd mee en giet de maandelijkse berichten nu ook in een digitaal jasje. 
Naast het  maandelijkse mededelingenblad kunt u voortaan ook per email onze berichten ontvangen. 
Wij hopen op deze manier aan onze leden een extra service te bieden. 
Wilt u de digitale nieuwsbrief ontvangen? Laat het dan even weten op kbonistelrode@gmail.com. 

Bezoek onze nieuwe website 

Onze website is vernieuwd. Heeft u de oude website nog ingesteld als favoriet? Deze is niet meer 
bruikbaar, want dan komt u terecht op de oude website. Deze wordt echter niet meer bijgehouden en 
komt binnenkort te vervallen. Typ www.kbonistelrode.nl in de adresbalk. Als u de nieuwe website 
heeft gevonden kunt u deze eventueel weer als favoriet instellen. 

Onze bezoekgroep zoekt versterking 

Leden, die ernstig ziek zijn of herstellen van een zware operatie, kunnen worden bezocht door een lid 
van onze bezoekgroep. De groep zoekt versterking. Vrijwilligers kunnen zich melden bij Beny Iijanan, 
tel.  06-1387 2455.  

Wijziging eigen bijdrage huishoudelijke hulp in 2020  

Met ingang van 1 januari 2020 wordt de eigen bijdrage voor huishoudelijke 
hulp in het kader van de  Wmo aangepast. In plaats van € 17,50 per 4 
weken wordt deze € 19,00 per maand. Op advies van de OOB heeft de 
gemeenteraad echter een belangrijke uitzondering gemaakt voor de  laagste 
inkomens. Huishoudens met een inkomen tot maximaal 150 % van het 
sociaal minimum hoeven helemaal geen eigen bijdrage te betalen. De 

inkomenstoets vindt plaats door het CAK, die zich daarbij baseert op het door de Belastingdienst 
vastgesteld inkomen. 

Collectiviteitskorting zorgverzekering 2020 

Heeft u op uw zorgpolis nog geen korting voor collectiviteit? Als KBO-lid is 
dat eenvoudig te realiseren. Laat dat voordeel niet liggen! Kijk op de 
website van KBO-Brabant onder “ons voordeel” voor het aanbod van VGZ. 
Ook is het  mogelijk om op uw bestaande polis rechtstreeks bij Zilveren 
Kruis en CZ korting te krijgen. Zie de afzonderlijke bijlage. 
Was u al collectief verzekerd bij VGZ met collectiviteitsnummer 10975? VGZ laat weten, dat dit 
automatisch wordt overgezet op het nieuwe collectiviteitsnummer 87718266. 

Verlopen rijbewijs? 

Vanaf 1 december mogen 75-plussers tijdelijk blijven rijden met een verlopen 
rijbewijs. De regeling geldt tot 31 december 2020  en alleen in Nederland. 
U kunt niet zomaar door blijven rijden; er gelden een aantal voorwaarden. De 
belangrijkste is dat u vóór de verloopdatum van uw rijbewijs een 
Gezondheidsverklaring heeft ingediend bij het CBR. U ontvangt daarna 

bericht van het CBR. Daarin staat of u wel of niet in de regeling valt. 

Seniorenexpo Veldhoven 

De 18
de 

editie van de Senioren Expo wordt gehouden van dinsdag 14 t/m 
zondag 19 januari in het Conference Centre Koningshof te Veldhoven. 
Openingstijden: Iedere dag van 10.00 tot 17.00 uur. Entree € 10,00 per 
persoon, op vertoon van KBO-ledenpas slechts € 6,00. Tickets zijn ook 
online te bestellen op http://seniorenexpo.nl/tickets. 

Programma CC Nesterlé 

Do 19-12 20:15 uur: Filmavond “Capharnaüm”, Kaartjes € 5,00 aan de kassa. 
Zo 29-12 20:15 uur: Laurens & Twan “Jaarverslach 2019”. Kaarten € 7,50 via www.nesterle.nl (nog 
slechts enkele plaatsen beschikbaar). 
Za 04-01 20:15 uur: Christel de Laat “Zijn daar nog vragen over?” Deze voorstelling is uitverkocht. 
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